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 * نویسندگان
 نمایه شده در

  (ISIو ) ... 
Multi-Facility Location Problems in Presence  of a Probabilistic 

Line Barrier: A Mixed Integer Quadratic Programming Model 
International Journal of Production 

Research)IJPR) 

Saber Shiripour, 

Iraj Mahdavi_Mehdi Amiri-Aref_ 

Mojtaba Mohammadnia_ Nezam 

Mahdavi-Amiri 

ISI 

 

 

Optimal location-multi-allocation-routing in 

capacitated transportation networks under population dependent 

travel times 

International Journal of Computer 

Integrated 

Manufacturing 

Saber Shiripour ·  

Nezam Mahdavi-Amiri · 
Iraj Mahdavi 

ISI 

A transportation network model with intelligent probabilistic 

travel times and two hybrid algorithms 
Transportation Letters: the International 

Journal of Transportation Research 

Saber Shiripour ·  

Nezam Mahdavi-Amiri · 
Iraj Mahdavi 

ISI 

MODELING AND ALGORITHMS FOR CAPACITATED 

TRANSPORTATION 

NETWORKS WITH POPULATION-DEPENDENT TRAVEL 

TIMES 

Applied and Computational Mathematics Saber Shiripour  

Iraj Mahdavi  

Nezam Mahdavi-Amiri  

 

ISI 

Two meta-heuristics for a multi-period minisum location-

relocation problem with line restriction 
International Journal of Advanced 

Manufacturing Technology  

M. Amiri-Aref_ 

N. Javadian_ R. Tavakkoli-

Moghaddam_ A. Baboli, S. 
Shiripour 

ISI 

Modeling and solving a capacitated stochastic location-

allocation problem using sub-sources 
Soft computing Morteza Alizadeh · Nezam 

Mahdavi-Amiri · 
Saber Shiripour 

ISI 

A capacitated location-allocation problem with stochastic 

demands using sub-sources: An empirical study 
Applied Soft Computing Morteza Alizadeh · Iraj Mahdavi . 

Nezam Mahdavi-Amiri · 

Saber Shiripour 

ISI 

the Center Location-Dependent Relocation Problem with a 

Probabilistic Line Barrier 
Applied Soft Computing M. Amiri-Aref_ 

N. Javadian_ R. Tavakkoli-
Moghaddam_ A. Baboli, S. 

Shiripour 

ISI 

A Mathematical Programming for an Employees 

Creativity Matrix Cubic Space Clustering in 

Organizations 

International Journal of Industrial 

Engineering: Theory Applications and 

Practice 

Hamed Fazlollahtabar, Iraj Mahdavi, 
Saber Shiripour, Mohammad Hassan 

Yahyanejad 

ISI 

Bi-objective location problem with balanced allocation of 

customers and Bernoulli demands: two solution 

approaches 

Soft Computing Saber Shiripour and Nezam 

Mahdavi-Amiri 
ISI 



زی بهینه مسیریابی احتمالی برای برنامه ری-تخصیص-یابیمساله مکان

 مدارس و سیستم حمل ونقل شهری  

پژوهشی مهندسی حمل و نقل -فصلنامه علمی   ISC صابر شیری پور 

Planning a Capacitated Road Network with Flexible 

Travel Times: A Genetic Algorithm 

Journal of Mathematical and Algorithms in 

operations reseach 

Saber Shiripour ·  

Nezam Mahdavi-Amiri · 
Iraj Mahdavi 

 علمی پژوهشی

 )اسکوپوز(
 

 A Nonlinear Model for a Capacitated Stochastic 

Transportation Network Using Multiple Linear 

Regression 

International Journal of Management 

Science and Engineering Management 

Saber Shiripour  
Iraj Mahdavi  

Nezam Mahdavi-Amiri  

 

 علمی پژوهشی

 )اسکوپوز(

 

 A Nonlinear Model for a Capacitated Random 

Transportation Network 

Journal of Industrial and Production 

Engineering 

Saber Shiripour ·  

Nezam Mahdavi-Amiri · 
Iraj Mahdavi 

 علمی پژوهشی

 )اسکوپوز(

A nonlinear model for location-allocation-routing 

problem in transportation network with intelligent 

travel times 

International Journal of Operational 

Research 

Saber Shiripour ·  

Nezam Mahdavi-Amiri · 
Iraj Mahdavi 

 علمی پژوهشی

 )اسکوپوز(

The Capacitated Location-Allocation Problem in the 

Presence of k Connections 

Applied Mathematics S. Shiripour_ I. Mahdavi_ M.Amiri-
Aref 

 علمی پژوهشی

 )اسکوپوز(
Nonlinear Programming Model for the Facility Location 

Problem in the Presence of Arc-Shaped Barrier 

TJMCS Fatemeh Akbari, Iraj Mahdavi, Saber 

Shiripour and Saeed akbari 
 علمی پژوهشی

 )اسکوپوز(
A Nonlinear Model for a Capacitated Location-Allocation 

Problem with Bernoulli Demand Using Sub-sources 

International Journal of Industrial and 

Systems Engineering (IJISE) 

Morteza Alizadeh, Iraj Mahdavi, 

Saber Shiripour, Hasan Asadi-

gangeraj1 

 علمی پژوهشی

 )اسکوپوز(

Allocation Balancing and Minimization of the Expected 

Costs in a Bi-Objective Stochastic Capacitated Location 

Problem 

International Journal of Management 

Science and Engineering Management 

Saber Shiripour علمی پژوهشی 

 )اسکوپوز(
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 * نویسندگان
 

 سال
 سطح همایش

المللیملی/بين  
Mathematical Model to Design an Optimal Natural 

Gas Pipeline Network: A Case Study in Mazandaran 

Gas Company 

4nd International Conference of 

Iranian Operations Research Society 

Amir Mohajeri_ Saber 

Shiripour_ reza 

tafazzoli 

المللیبين 2011  



A nonlinear programming model for a multi-facility 

location problem with a probabilistic line barrier 

International Conference on Industrial 

Engineering and Engineering 

Management (IEEM) 

S. Shiripour_ I. 

Mahdavi_ M.Amiri-

Aref_ M. 

Mohammadnia 

المللیبين 2010  

Batch production scheduling problem for perishable 

products with independent setup times 

International Industrial Engineering 

Conference (IIEC) 

M. Amiri-Aref_ M. 

Mohammadnia_ S. 

Shiripour_ L. 

Homayon 

المللیبين 2010  

Modeling of the Batch Production Scheduling 

Problem for Perishable Products with Independent 

Setup Times 

3rd International Conference of 

Iranian Operations Research Society 

N. Javadian_ M.Amiri-

Aref_ R. Falahian_ M. 

Mohammadnia_ S. 

Shiripour 

المللیبين 2010  

The multi-facility location–allocation problem with 

polyhedral barriers and probabilistic customer 

locations 

2nd International Conference of 

Iranian Operations Research Society 

I. Mahdavi_ M. Amiri-

Aref_ S. Shiripour_ M. 

Mohammadnia 

المللیبين 2009  

های پروژه محورطراحی یک نقشه راه ترسيم نقشه دانش در سازمان  عبدالرضا صابر شیری پور، چهارمین کنفرانس مدیریت دانش 

 گنجی،حمید جوادی

المللیبين 1390  

نایع سازی نقشه دانش در مراکز تحقيقاتی صارائه مدل کاربردی پياده

 دریایی

ری صابر شیعبدالرضا گنجی،   چهارمین کنفرانس مدیریت دانش

حمید جوادیپور،   

المللیبين 1390  

The Euclidean distance Capacitated Location-

Allocation Problem in the Presence of K Connections 

International Industrial Engineering 

Conference (IIEC) 
M.Amiri-Aref_ S. 

Shiripour_ I. Mahdavi  

المللیبين 1390  

با یک مدل دو هدفه برای مساله مکان یابی چند تسهیله 

 تخصیص متوازن مشتریان و با تقاضاهای برنولی

5nd International Conference of 

Iranian Operations Research Society 
ر صاب، ایرج مهدوی، مليحه کاشی

همرتضی علی زاد شیری پور،  

المللیبين 2012  

THE SINGLE FACILITY LOCATION PROBLEM 

IN THE PRESENCE OF A PROBABILISTIC 

CIRCULAR BARRIER 

5nd International Conference of 

Iranian Operations Research Society 

Fatemeh Akbari, Iraj 

Mahdavi, S. Shiripour 

المللیبين 2012  

با تقاضاهای  تخصيص چند تسهيله ظرفيت دهی شده –یابیمساله مکان

 برنولی

5nd International Conference of 

Iranian Operations Research Society 
، ایرج  مرتضی علی زاده

 صابر شیری پور،مهدوی، 

 حسن اسدی 

المللیبين 2012  

A Center Location Problem with Probabilistic 

Customer Locations and a Line Barrier with K 

Passages 

International Conference on Nonlinear 

Modeling & Optimization 

S. Shiripour_ M.Amiri-

Aref_I. Mahdavi 

المللیبين 2012  

Nonlinear Programming Model for the Facility 

Location Problem in the Presence of Arc-Shaped 

Barrier 

International Conference on Nonlinear 

Modeling & Optimization 

Fatemeh Akbari, Iraj 

Mahdavi, Saber 

Shiripour and Saeed 

المللیبين 2012  



akbari 

 

 Modeling the Location Problem in the Presence of 

arc-Shaped Barrier 

International Conference on Nonlinear 

Modeling & Optimization 

Fatemeh Akbari, Iraj 

Mahdavi, Saber 

Shiripour and Saeed 

akbari 

المللیبين 2012  

تخصيص حداکثرپوشش برای  -مسئله چنددوره ای مکان یابی 

 تسهيالت ظرفيت بندی شده سيارخون گيری

 

دومين کنفرانس ملی مهندسی صنایع و 

  سيستم ها

ی ليلی گودرزی اصل ؛ ایرج مهدو

 و صابر شيری پور

 ملی 1392

 عبوری انبارهای برای نقليه وسيله مسيریابی مسئله ریاضی مدل ارائه

 بار چند در تحویل و با برداشت محصولی چند

ل و سيزدهمين کنفرانس بين المللی مهندسی حم

 نقل و ترافيک

بر صا الهام جوانفر، جواد رضائيان،

 شيری پور

المللیبين 1392  

Probabilistic Formulation for Emergency Facility 

Location in a Divided Area 
Advanced Materials Research Vol. 845 (2014) 

pp 527-531 

Online available since 2013/Dec/04 at 
www.scientific.net 

© (2014) Trans Tech Publications, Switzerland 

doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.845.527 

Seyed Ali Mirzapour1, 

Kuan Yew Wong, 

Seyedeh Sabereh 

Hosseini 

and Saber shiripour 

المللیبين 2014  

برنامه ریزی توليد زنجيره تامين احتمالی چند دوره ای تحت شرایط 

 عدم اطمينان تقاضا

دومين کنفرانس بين المللی مدیریت، کارآفرینی و 

 توسعه اقتصادی
، صابر شيری پور، یرج مهدویا

 جواد رضایيان، زهرا قلی زاده

المللیبين 1392  

Analysis of Delay Causes in Mass-Housing Projects 

in Iran 

10th International Congress on Civil 

Engineering, 5-7 May 2015 

University of Tabriz,  

Forough Kaviani, 

Amir Yahyapour, 

Saber Shiripour 

المللیبين 1393  

ای با ارائه بندی و تحلیل عوامل موثر بر کیفیت سازهاولویت

 بهبود کیفیت پروژه های ساختمانیراهکار در جهت 

ین سومين کنفرانس بين المللی دستاوردهای نو

پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت 

 شهری

صابر شیری ، فروغ کاویانی

 پور

1395 

 شهریور

المللیبين  

شناسایی و دسته بندی علل موثر بر کیفیت ساخت ساختمانهای 

 اکتشافیبه روش تحلیل عاملی  بتنی مسکونی

ین سومين کنفرانس بين المللی دستاوردهای نو

پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت 

 شهری

صابر شیری ، فروغ کاویانی

 پور

1395 

 شهریور

المللیبين  

-یابی تسهیالت و طراحی شبکه با لینکیک مساله ترکیبی مکان

 شدهی ظرفیت دهیها و تسهیالت چند نوعه

13th International Conference on 

Industrial Engineering (IIEC 2017) 
زهرا زمانی،  صابر شیری پور  1395 

 اسفند

المللیبين  

Evaluation of Different Types of Hybrid Electric Vehicles 

and Their Control Strategies 
13th International Conference on 

Industrial Engineering (IIEC 2017) 
 Saber Shiripour, 

Khashayar Oliab, 

Shahryar Tamartasha 

1395 

 اسفند

المللیبين  

OPTIMAL ENERGY MANAGEMENT SYSTEM FOR A 

NET ZERO BUILDING USING MULTI-AGENT 

SYSTEMS APPROACH 

13th International Conference on 

Industrial Engineering (IIEC 2017) 
 Saber Shiripour, 

Arzhang Ghassemi 
1395 

 اسفند

المللیبين  
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Pashakalaei, Shahryar 

Tamartash 

 خرابیهای درصد و مصدومین درصد تخمین برای جدید نگرش یک

 طبیعی حوادث وقوع از پس جادهها

ی سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندس

 صنایع

المللیبين 1396 پور شیری صابر  

 هراز جایگزین جاده و سد کارگاه تجهیز تسهیالت بهینه چیدمان ارائه

 پرومته ای رتبه فرا روش با

ی سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندس

 صنایع

 محمد و پور شیری صابر

 اسکندری

المللیبين 1396  

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران  مصنوعی های سنگ پیدایش تاریخچه بررسی

 معماری و شهرسازی

 صابر و  حسینی وفا سید

 پور شیری

1396 

 شهریور

المللیبين  

 سازه های عملکرد در تاثیرگذار متغیرهای رتبه بندی و شناسایی

 AHP از استفاده با نظامی

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران 

 معماری و شهرسازی
شیری  صابرو  بابایی دانیال

 پور

1396 

 شهریور

المللیبين  

 در انسانی نیروی شغلی رضایتمندی ایجاد در موثر عوامل شناسایی

 مازندران استان عمرانی پروژههای

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران 

 معماری و شهرسازی
 امینو  پور شیری صابر

 مشتاق

1396 

 شهریور

المللیبين  

 

 سوابق تدریس
 

 

 نام دروس نام دانشگاه

دولتی گرمسار دانشگاه  
 وری، مهندسیارزیابی کار و زمان، طرح ریزی واحد های صنعتی ، آمار مهندسی، کنترل پروژه، اقتصاد مهندسی ، مدیریت کیفیت و بهره

 فاکتورهای انسانی، کنترل موجودی

 ارزیابی کار و زمان، طرح ریزی واحد های صنعتی، برنامه ریزی تولید، روش های تولید، آمار مهندسی  دانشگاه رازی کرمانشاه

 تئوری احتماالت، کنترل کیفیت آماری دانشکده فنی فومن )پردیس دانشگاه تهران(

 کنترل کیفیت آماری ، کنترل پروژه دانشکده فنی کاسپین )پردیس دانشگاه تهران(

رک صنعتی رجه(ایران خودرو )شه  برنامه ریزی و کنترل موجودی ها 

 کنترل کیفیت آماری ، کنترل پروژه دانشگاه علوم و فنون مازندران

 موسسه غیرانتفاعی طبری 
 برنامه ریزی و کنترل پروژه،

اقتصاد مهندسی پیشرفته   

 کنترل کیفیت آماری ، کنترل پروژه موسسه غیر انتفاعی محدث نوری

علمی کاربردیدانشگاه جامع   
برنامه ریزی و کنترل پروژه،  بازرسی و کنترل کیفیت، برنامه ریزی در زنجیره تامین مواد و کاال،  BOM برنامه حمل محصوالت،    

 ابزارهای کیفیت،برنامه ریزی فرآیند،تحقیق در عملیات
 



 

 مهارت های کامپیوتری

Advanced 
Advanced 
Advanced 
Intermediate 
Intermediate 
Intermediate 
Intermediate 

 مهارت های زبان

MATLAB 
LINGO 
Office 
Primavera Project Planning 
P6 
MS Project 
Minitab 

Good 

Intermediate 

Perfect 

 مهارت های حرفه ای

Reading 

Listening 

Writing 

 

 

English 

 

 

 

 

 مدل سازی انواع مسائل برنامه ریزی و مدیریتی 

 کدنویسی در محیط برنامه نویسی متلب 

 برنامه ریزی زنجیره تامین 

 برنامه ریزی تولید 

 برنامه ریزی و کنترل پروژه 

 برنامه ریزی استراتژیک 

  برنامه ریزی سیستم های لجستیکی 

 برنامه ریزی و تامین قطعات و مواد 

 برنامه ریزی و کنترل موجودی ها 

 ارزیابی کار و زمان 

  

 فرهنگیفعالیت های 

 عضو بسیج اساتید دانشگاه علوم و فنون مازندران

 


